
1   

ÁGUAS DA PRATA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011 – 2014 
 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 12.000 litros de leite, de Jan/2011 a Out/2011 – Custo: R$ 16 mil, 
beneficiando 80 famílias carentes, no último mês. 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 120 famílias – Custo: R$ 
38 mil. 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 68 famílias/mês em 2011 – R$ 66 mil e 
está atendendo mais 68 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 65 mil repassados R$ 5 mil 
em Jan. 

• Projeto Ação Jovem – foram atendidas 24 bolsistas/mês em 2011 – R$ 24 mil e está 
atendendo mais 24 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 23 mil repassados R$ 2 mil em 
Jan. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP – R$ 250 mil 

• reforma do prédio da antiga Estação Ferroviária – Custo: R$ 100 mil, pagos em 
Jun/2008. A obra está com 75% executados e término previsto em 15/09/2012. 

• 2.389,17m² de pavimentação asfáltica, 190,00m de galerias para águas pluviais e 
519,32m de guias e sarjetas no entorno da Escola Dr. José Marcelo Almeida – Custo: 
R$ 150 mil, pagos em Dez/2011. A obra está com 30% executados e término previsto 
em 15/03/2012. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – Custo: R$ 52 mil 

• EE Prof Timotheo Silva – Custo: R$ 52 mil. Obra concluída em 28/07/2011. 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 30 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. EE Profº Timotheo Silva. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 
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Repasse de recursos: 

• revitalização do Ginásio de Esportes André Franco Montouro, recursos - Custo: R$ 
140 mil repassados em 06/2010. Obra concluída em 21/09/2011. 

 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Capitão 
João Urias, 367 - Distrito de São Roque da Fartura. A Prefeitura cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito 
à Internet á população do município – Custo: R$ 63 mil. Vigência até 02/10/2015. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 25 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 677 mil 

• Conjunto habitacional Águas da Prata D2 - 25 unidades, beneficiando 125 pessoas, 
sendo construídas pelo sistema Parceria com o Município, na Rua Prolongamento da 
Rua Dom Alberto - Custo: R$ 677 mil. Obra concluída em 27/12/2011. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL - IV: 

recuperação de 2,2 km de vicinal – Águas da Prata / Fonte Platina - Custo: R$ 777 mil. 
Obra foi concluída em 02/07/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de estação de tratamento de esgotos 
sanitários do Conjunto Habitacional Águas da Prata – Custo: R$ 85 mil. Com 20% 
executados e previsão de termino em 04/04/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais do Jardim das Paineiras – 
Custo: R$ 53 mil. Com 70% executados e previsão de termino em 17/05/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para estudos de concepções de projetos básicos dos 
sistemas de esgotos sanitários – Custo: R$ 32 mil. Concluído em 24/12/2011. 

SABESP: 
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Em execução: 

• execução de obras do SES no Município de águas da prata - bairro Fonte Platina, 
compreendendo: redes coletoras e ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 599 
mil. A obra está com 83% executados e previsão de termino em 27/02/2012. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação de posto 
de saúde La cascata. Obra concluída em Dez/2011. 

TURISMO: 

DADE – R$ 6.632 mil: 

• execução de calçadão na Praça da Bandeira – Custo: R$ 450 mil, pagos em Ago/2011. 
A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2006. Obra 
paralisada com 70% executados e em processo de nova licitação. 

• execução de galerias de águas pluviais no distrito de São Roque da Fartura e bairro 
Fonte Platina – Custo: R$ 251 mil pagos R$ 147 mil em Jan/2008. A obra sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2006. Trocou-se o objeto e 
está em processo licitatório. 

• 2ª etapa da reforma da Praça de Esportes Municipal – Custo: R$ 650 mil, pagos R$ 
203 mil em Dez/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2010, Obra com 10% executados e tem término previsto para Jun/2012. 

• Execução de reforma e restauração do calçadão do Balne – Custo: R$ 300 mil, pagos 
R$ 243 mil em Dez/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE 2010. Obra com 30% executados e tem término previsto para Abr/2012. 

• execução de serviços e reformas na Praça de Esportes M – Custo: R$ 746 mil, pagos 
R$ 215 mil em Fev/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE 2009. Obra com 30% executados e tem término previsto para Jun/2012. 

• Infraestrutura urbana na Av Washington Luiz e serviços – Custo: R$ 401 mil, pagos 
R$ 212 mil em Dez/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE 2010. Obra com 50% executados e tem término previsto para Abr/2012. 

• Reforma da Praça Basílio Ceschin – Custo: R$ 300 mil, pagos R$ 182 mil em 
Fev/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2009. Obra com 83,80% executados e tem término previsto para Mar/2012. 
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• recuperação da entrada da cidade e serviços de infraes – Custo: R$ 214 mil, pagos em 
Fev/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2009. Obra concluída em 06/06/2011 

• reforma do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 100 mil, pagos em Fev/2010. A obra 
sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2009. Obra concluída 
em Jun/2011. 

• restauração de Praças – Custo: R$ 250 mil, pagos R$ 113 mil em Dez/2010. A obra 
sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2010. Obra com 50% 
executados e tem término previsto para Abr/2012. 

• Construção do Centro de Convenções – Custo: R$ 1.221 mil, pagos R$ 509 mil em 
Jan/2009. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2008. Obra 
paralisada, pois o município solicitou a troca do objeto. 

• execução de infraestrutura em vias publicas de acesso – Custo: R$ 1.749 mil, pagos R$ 
1.399 mil Dez/2011. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2011. Obra em execução e aguardando vistoria. Previsão de termino para Abr/2012 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 57.200 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 73 mil, 
beneficiando 80 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4 km da Estrada Rural do 2ª Fase - AGP150 e AGP320 b S Roque da 
Fartura BH Mogi-Guaçu - Custo: R$ 358 mil, obra concluída em 27/09/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 888 crianças e 
adolescentes e 2095 famílias – Custo: R$ 196 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 61 famílias/mês em 2007 – R$ 43 mil; 61 famílias/mês em 
2008 – R$ 43 mil; 61 famílias/mês em 2009 – R$ 43 mil; 61 famílias/mês em 2010 – R$ 
50 mil; 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 25 mil. 

Repasses: 

• Foram repassados para o Lar Nossa Senhora de Lourdes, recursos no valor de R$ 15 
mil em Fev/2008, para reforma e pintura. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP – R$ 579 mil 

• Aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 180 mil, pagos em Jul/2010 e 
adquirido em Nov/2010. 

• Aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 149 mil, pagos em Jul/2008 e 
adquirido em Set/2008. 

• Aquisição de micro ônibus para transporte de idosos – Custo: R$ 50 mil, pagos em 
Jul/2008, adquirido em Ago/2010. 

• aquisição de caminhão compactador de lixo, ano modelo/fabricação 2009, com 
capacidade mínima de 12m³– Custo: R$ 200 mil, pagos em Dez/2009, adquirido em 
Nov/2010. 
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DADE – R$ 1.347 mil: 

• padronização dos pontos de ônibus – Custo: R$ 1 mil em 07/2006. Obra realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2006 e concluída em 23/12/2007. 

• pavimentação das ruas do Jd. Águas da Prata e Av. Armando S. Oliveira – Custo: R$ 
146 mil, repassados em 09/2006 e 04/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2003, concluída em 22/11/2007. 

• reforma do Balneário Teotônio Vilela – Custo: R$ 792 mil, repassados de 03/2006 a 
02/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2004, obra 
concluída em 20/12/2007. 

• pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, guias e sarjetas – Custo: R$ 408 mil. 
obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2007, Obra concluída 
em 03/11/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – Custo: R$ 36 mil 

• EE Profº Timotheo Silva – R$ 15 mil, concluída em 13/01/2010. 

• EE Profº Timotheo Silva – R$ 19 mil, concluída em 22/12/2009. 

• EE EMEF Capitão João Urias da Silva – São Roque da Fartura – R$ 2 mil, concluída 
em 07/06/2010. 

Transporte Escolar: 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 
mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profº Timotheo Silva. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 120 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo. 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galeria de águas pluviais do Jd. das 
Palmeiras – Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 18/06/2009. 
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• contrato com a Prefeitura, para substituição da rede de água do Cj. Habitacional 
Águas da Prata "D" - plano de controle de perdas – Custo: R$ 14 mil. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2010, para doação de 1 ambulância. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010 foram repassados R$ 203 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, para custeio do Programa de Controle de Glicemia - fase II 
(repassados de 07/2006 a Dez/2010). 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Policia Civil, 
no valor de R$ 114 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 10.600.000,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 151.520 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

113 mil beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,00 km de estrada rural AGP-020 – 1ª Fase – Custo: R$ 77 mil. A obra 
foi concluída em 03/09/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 4 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 38 metros 
lineares – Custo: R$ 243 mil: 

 
1. sobre a Av. Dr. Luiz Torres da Silva - Rio das Pedras – vão de 8 metros. Instalada em 

10/12/2001; 
 

2. sobre a estrada AGP-010 - Fonte Platina – vão de 12 metros. Instalada em 
10/12/2002; 

 
3. sobre a estrada AGP-020 - Pico do Gavião – vão de 6 metros. Instalada em 

10/07/2000; 
 
4. sobre a Fonte Platina – vão de 12 metros. Instalada em 10/12/2001. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 901 
crianças e adolescentes, 229 idosos, 293 famílias e 1 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 569 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 61 famílias em 
2006 – R$ 43 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasses concluídos para entidades: 
 

• Lar Nossa Senhora de Lourdes – R$ 15 mil repassados em 08/2004, para reforma do 
prédio. 

 
• Serviço de Obras Sociais de Águas da Prata – R$ 15 mil repassados em 09/2004, para 

reforma do prédio da entidade. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 

• avaliação da estabilidade e recomendações para minimização dos riscos numa ruptura 
em talude misto, dentro do Programa de Assistência Técnica aos Municípios - Custo: 
R$ 18 mil. Concluída em 29/12/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE: 
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• realização da festa do peão de boiadeiro – Custo: R$ 79 mil, repassados em 09/1997. 
Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
18/10/1997. 

 
• realização do aniversario da cidade – Custo: R$ 40 mil, repassados em 06/1996. 

Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 
30/07/1996. 

 
• arborização da área do morro do cristo – Custo: R$ 30 mil, repassados em 03/2002. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 
30/06/2003. 

 
• construção do portal de entrada – Custo: R$ 109 mil, repassados em 03/2000 e 

02/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 30/09/2003. 

 
• realização da festividade carnavalesca – Custo: R$ 5 mil, repassados em 12/1996. 

Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 
28/02/1997. 

 
• realização da II festa do peão de boiadeiro – Custo: R$ 30 mil, repassados em 

11/1997. Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída 
em 31/12/1997. 

 
• iluminação de pontos turísticos – Custo: R$ 71 mil, repassados em 02/2000. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
30/09/2000. 

 
• instalação de lixeiras e containeres – Custo: R$ 20 mil, repassados em 01/2000. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
07/10/2000. 

 
• pavimentação asfalttica, guias, sarjetas no acesso a fonte platina – Custo: R$ 152 mil, 

repassados em 03/2000 e 12/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/1999 e concluída em 31/12/2000. 

 
• pavimentação, drenagem e regularização do acesso ao portal – Custo: R$ 75 mil, 

repassados em 01/2000 e 10/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/1999 e concluída em 31/12/2002. 

 



11   

• pavimentação do acesso na estrada fazenda chapadão – Custo: R$ 199 mil, 
repassados de 06/2002 a 08/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2001 e concluída em 29/10/2003. 

 
• pavimentação de varias ruas Conjunto Habitacional São Judas e Loteamento Jd. Vila 

Rica – Custo: R$ 160 mil, repassados de 07/1996 a 12/1996. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 31/03/1997. 

 
• pavimentação do acesso a cascatinha – Custo: R$ 205 mil, repassados em 03/2002 e 

12/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e 
concluída em 30/06/2003. 

 
• pavimentação do acesso a fonte vitória – Custo: R$ 70 mil, repassados em 03/2002. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 
30/06/2003. 

 
• implantação de placas viárias turísticas – Custo: R$ 50 mil, repassados em 01/2000. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
07/10/2000. 

 
• implantação de ponte pré moldada e galeria – Custo: R$ 30 mil, repassados em 

03/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 30/09/2000. 

 
• projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico e análise do potencial do 

município – Custo: R$ 93 mil, repassados em 12/1997 e 10/1998. Realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 30/10/1998. 

 
• realização do baile e eleição da rainha da 3º idade – Custo: R$ 5 mil, repassados em 

11/1997. Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída 
em 31/12/1997. 

 
• recapeamento asfáltico ruas do município – Custo: R$ 145 mil, repassados em 

11/2004 e 12/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 16/12/2005. 

 
• recapeamento em ruas da cidade – Custo: R$ 235 mil, repassados em 06/2002 e 

03/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e 
concluída em 29/04/2003. 

 



12   

• reforma da piscina balneário Teotônio Vilela – Custo: R$ 212 mil, repassados de 
11/2004 a 03/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 16/12/2005. 

 
• reforma da praça da bandeira, fonte e paisagismo – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

02/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 30/10/2000. 

 
• reforma do ponto turístico - piscina do boi – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

03/2002 e 12/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001 e concluída em 20/09/2003. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas: 2 (420 novas vagas) – R$ 147 mil 
 

• EE Prof Timotheo Silva – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 66 mil. Obra 
concluída em 31/03/1999. 

 
• EE Prof Timotheo Silva – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 81 mil. Obra 

concluída em 20/03/2003. 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 117 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 77 mil 
 

• EE Prof Timotheo Silva – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 01/08/2001; 
 
• EE/EMEF Cap João Urias da Silva / São Roque da Fartura – Custo: R$ 40 mil. A 

obra foi concluída em 25/02/2003. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 202 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
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• reforma do Balneário Teotônio Vilela – Custo: R$ 67 mil. Obra concluída em 

31/05/2000. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 86 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.080 mil 
 

• conjunto Habitacional Águas da Prata D – 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Francisco Garcia Romeiro - 
Distrito De São Roque Da Fartura – Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 
29/12/2005. 

 
• conjunto Habitacional Águas da Prata C2 – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Jose Rubens P. 
Valente – Custo: R$ 820 mil pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 28/02/1997.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no CH São Judas Tadeu – Custo: R$ 26 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de uma retroescavadeira. 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galeria de água pluviais do Jardim 
Brandão – Custo: R$ 53 mil. Concluído em 19/04/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias águas pluviais no conjunto 
habitacional São Judas Tadeu – Custo: R$ 159 mil. Concluído em 31/07/2000; 

 



14   

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais - Jd. águas da Prata – 
Custo: R$ 275 mil. Concluído em 28/11/2003; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 

60 mil. Concluído em 03/01/2001; 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação da rede coletora de esgoto e ete de 
conjunto habitacional – Custo: R$ 59 mil. Paralisada; 

 
• contrato com a Prefeitura, para reflorestamento e recomposição de mata ciliar – 

Custo: R$ 16 mil. Concluído em 04/09/2000. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• execução de anel de reforço de abastecimento de rede de distribuição de água zona 
alta – Custo: R$ 83 mil. Concluído em 30/09/1997; 

 
• remanejamento de rede de distribuição de água e ligações de água no Bairro Barrinha 

– Custo: R$ 21 mil. Concluído em 07/07/1995; 
 

• reservatório R5 - 750 m3 (Área da ETA) – Custo: R$ 140 mil. Concluído em 
03/04/1997; 

 
• sistema abastecimento de água dos Distritos da Cascata e Vila Nossa Senhora da 

Aparecida – Custo: R$ 179 mil. Concluído em 15/03/1999. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 01/2006 para aquisição de uma ambulância; 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em 12/1998 para obras na Unidade Mista de 
Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 162 mil, repassados em 03/2000 para término da obra na Unidade 

Básica de saúde. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 17 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura - 2 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 115 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• serviços de melhoramentos, restauração e pavimentação no dispositivo de 
entroncamento da SP-342 com SP-215, (junto ao Posto de Fronteira), numa extensão 
de 2 km - Custo: R$ 60 mil. Obras concluídas em 16/08/1997. 

 

CONCESSIONÁRIA RENOVIAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
 

1. implantação de Praça de Pedágio do km 240+340 Pista Norte (antigo km 233+000) – 
Custo: R$ 7.866 mil. Obra concluída em 15/04/1999. 

 
2. dispositivo de Entroncamento - km 239+540 - Fonte Platina – Custo: R$ 2.540 mil. 

Obra concluída em 10/10/2002. 
 

3. pavimentação de Acostamentos do km 237+000 ao km 237+500 – Custo: R$ 660 mil. 
Obra concluída em 13/07/2003. 

 
 

4. recapeamento - km 235+100 ao km 251+150  – Custo: R$ 2.349 mil. Obra concluída 
em 27/02/2004. 

 
5. implantação e Pavimentação da 3ª Faixa - km 237+500 ao km 251+150 – Custo: R$ 

9.180 mil. Obra concluída em 12/03/2004. 


